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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 
Sau thời gian hạn chế bởi COVID, cuộc sống bình thường đã nhanh chóng trở 

lại và các em đã có thể tham gia chương trình dã ngoại trong tháng 10. Khi các em 

được ra bên ngoài và khám phá môi trường mới, các em có cơ hội rời khỏi vùng an 

toàn của bản thân và thử sức với nhiều trải nghiệm mới. Tất cả các lớp đã có chuyến 

dã ngoại đầu tiên tốt đẹp và các lớp Dự bị Tiểu học cũng có cơ hội được tới thăm 

Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra. 

Tháng 10 là tháng của lễ hội Halloween. Hiện tại trường lớp đã được trang trí 

theo chủ đề Halloween, và tất cả các em đều đang mong chờ sự kiện “Trick or Treat” 

sẽ diễn ra tại tầng 1, Tháp Hà Nội. 

Cùng với ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Buổi hòa nhạc Giáng sinh và Hội chợ 

từ thiện Giáng sinh vào tháng 12 sắp tới, Học phần 2 hứa hẹn là một học phần vô 

cùng thú vị với nhiều sự kiện. 

 
Hiệu trưởng 
Stephanie C. Mills 

                                                    
 
Các sự kiện quan trọng sắp tới:  
 
Thứ Hai, ngày 31 tháng 10 - Lễ hội Halloween 
 
Chủ Nhật, ngày 20 tháng 11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam 
 
Thứ Ba, ngày 13 tháng 12 - Hòa nhạc Giáng sinh 
 
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 - Hội chợ Giáng sinh tại 
Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc

 

http://www.kik.edu.vn/
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CHUYẾN DÃ NGOẠI CỦA LỚP NURSERY  

 

Các lớp Nursery 
đã có một khoảng 
thời gian tuyệt vời 
tại Playtime Lotte. 
Trước chuyến dã 
ngoại, các cô đã 
cùng các em thảo 
luận về hành trình 
thăm quan, các 
hoạt động đa 
dạng tại trung tâm và tầm quan trọng của việc hợp tác 
khi hoạt động vui chơi cùng các bạn. 

Việc chuẩn bị này 
rất hiệu quả và 
trong thời gian dã 
ngoại, các em đã 
biết chia sẻ cùng 
các bạn và làm 
theo hướng dẫn 
rất tốt. 

Một số em cũng chia sẻ với các bạn rằng các em đã 
cùng gia đình đến Lotte trước đây, và chỉ cho các bạn 
thấy những quán café, những khu vực mua sắm mà các 
em từng ghé qua. 
 
Tại Playtime, các em 
có cơ hội phát triển kỹ 
năng vận động thô 
thông qua các hoạt 
động tại nhà bóng và 
khu vui chơi. Bên 
cạnh đó, khả năng 
ngôn ngữ và trí tưởng 
tượng cũng được 
phát triển tại góc nhập 
vai với rất nhiều phục trang và đạo cụ. 

 
Chiếc đàn piano tại đây 
cũng giúp các em cùng 
hợp tác với nhau để tạo 
ra âm nhạc và một 
trong những hoạt động 
nổi bật của buổi dã 
ngoại là trải nghiệm 
ngồi trên chiếc tàu điện 
tại Playtime. 

 
LỚP K1 KHÁM PHÁ TOÁN HỌC 

 
Các nghiên cứu 
đã chứng minh 
rằng, những khái 
niệm toán học sẽ 
được nhớ hiệu 
quả nhất thông 
qua các hoạt 
động thực tế. 
Các lớp K1 
thường sử dụng 
nhiều nguồn tài 
nguyên khác nhau để tìm hiểu các khái niệm toán học, 
và trong tháng này các em đã tập trung đặc biệt vào 
việc khám phá cách sắp xếp và phân loại. Đây là 
những kỹ năng vô cùng quan trọng trong Toán học. 

 
Các kỹ năng được 
phát triển một cách 
tuần tự. Các em 
bắt đầu bằng việc 
so sánh đồ vật và 
kết hợp các đồ vật 
tương tự. Sau đó, 
các em học cách 
phân loại. Vì màu 
sắc là tiêu chí quen 

thuộc nhất, nên cách tốt nhất để các em bắt đầu với 
khái niệm phân loại là tập phân loại rổ đồ chơi theo 
màu sắc. Các em đã cùng thực hiện hoạt động theo 
lớp cũng như  theo nhóm và cá nhân để có thêm thời 
gian thực hành. 
 
Sau những hoạt động thực hành sắp xếp, các em 
chuyển sang giai đoạn nhận biết và tạo ra các mẫu lặp 
- đây cũng là một cách tổ chức khác. Các em bắt đầu  
xác định và tạo 
một mẫu lặp AB, ví 
dụ như gấu đỏ/ 
gấu xanh/ gấu đỏ/ 
gấu xanh. Các em 
đã có rất nhiều 
niềm vui khi được 
tham gia các hoạt 
động phân loại và 
mẫu lặp trong 
tháng. 

Bản tin Tháng 10/2022 
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TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG TẠI LỚP NURSERY 

 
Một trong 
những tiết học 
nổi bật trong 
tuần tại lớp 
Nursery là Tiết 
học Tiếng Anh 
tăng cường 
(EFL) cùng cô 
Maria. Các tiết 
học này luôn 
được tổ chức 
với các hoạt 
động thú vị, 
vui vẻ và bổ ích. 

Cô Maria 
thường kể cho 
các em  nghe 
những câu 
chuyện, có lúc 
dừng lại để 
khuyến khích 
các em chỉ ra 
những điều các 
em thấy trên 
trang sách và 
đảm bảo các 
em hiểu thông 

qua hành động. Đây là một cách hiệu quả để phát triển 
vốn từ vựng với các câu hỏi đáp về câu chuyện, đồng 
thời tăng cường kỹ năng ghi nhớ của các em. 
 
Tổ chức trò chơi cũng là cách mà cô Maria làm để thu 
hút sự quan tâm và yêu thích Tiếng Anh của các em, 
điều này cũng giúp các em thực hành kỹ năng nghe nói, 
kỹ năng giao tiếp xã hội khi biết chờ tới lượt mình phát 
biểu và sự tự tin khi giao tiếp Tiếng Anh trong các nhóm 
nhỏ và cả lớp. 
 
Tất cả các em 
đều thích âm 
nhạc và vận 
động, và hát 
những bài hát 
Tiếng Anh cũng 
là cách hiệu quả 
để các em học 
Tiếng Anh. Các 
em luôn hào 
hứng tham gia 
các bài hát có 
hành động và đây là một cách tuyệt vời để khuyến khích 
các em tự tin luyện tập. 
  

 
LỚP PREP THĂM QUAN TRƯỜNG SIS@CIPUTRA  

 
Hoạt động thăm quan Trường Quốc tế Singapore tại 
Ciputra giúp các em biết rằng, Trường KIK Tháp Hà 
Nội là một phần của KinderWorld và do đó, có nhiều 
cơ sở trường khác nằm trong cùng hệ thống với 
trường các em. 
 
Các em lớp Dự 
bị Tiểu học đã 
được mời tới 
thăm quan 
Trường Quốc tế 
Singapore tại 
Ciputra và gặp 
gỡ các bạn lớp 
Dự bị Tiểu học 
tại đó. Đây là 
một cơ hội tốt 
để các em trải 
nghiệm môi 
trường mới và làm quen với những người bạn mới. 
 

Trong lớp 
học, các em 
có cơ hội hợp 
tác cùng nhau 
để xây dựng 
các tòa tháp 
với các hình 
khối, trong khi 
một nhóm 
khác hoạt 
động tại khu 
vực đóng vai, 
khu vực này 
được bài trí 

như  một cửa hàng để các em thăm quan và mua sắm 
các mặt hàng khác nhau. 
 
Hoạt động tới thăm quan 
Trường Quốc tế 
Singapore tại Ciputra 
cũng giúp các em suy 
nghĩ về năm học tới khi 
bắt đầu chuyển lên cấp 
tiểu học. Đây là dấu mốc 
quan trọng với các em 
học sinh và các cô giáo 
cũng đang cùng gia đình 
chuẩn bị sẵn sàng cho 
các em để các em tự tin 
làm quen với những khác biệt giữa môi trường mầm 
non và tiểu học. 
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KHÁM PHÁ NĂM GIÁC QUAN TẠI LỚP K2 

 
Năm giác quan 
là chủ đề phổ 
biến của các lớp 
K2.  
 
Khi khám phá 
các giác quan 
thính giác và thị 
giác, các em đã 
đi dạo quanh khu 
vườn ngoài trời 
trên tầng 4. Tại đây, các em rất thích sử dụng ống nhòm 
và kính lúp để ngắm nhìn thế giới qua một lăng kính 
khác. Các em cũng chú ý và thảo luận về những âm 
thanh mà các em nghe thấy bên ngoài, như tiếng còi xe, 
hay tiếng chim hót. 

Khi trở lại lớp 
học, các em đã 
tham gia các trò 
chơi để khám 
phá thêm giác 
quan này. Trò 
chơi “Đoán âm 
thanh” giúp các 
em có thể đoán 
âm thanh của 

các con vật hay thiên nhiên mà không cần nhìn vào hình 
ảnh của chúng. Các em cũng chơi trò bịt mắt đi vòng 
quanh, không sử dụng thị giác mà chỉ dùng thính giác 
để tìm bạn rung chuông. 
 
Các em cũng có rất nhiều niềm vui khi trải nghiệm việc 
lắng nghe những âm thanh khác nhau của các nhạc cụ. 
Các em được giới thiệu khái niệm “ồn ào” và “yên tĩnh”, 
cũng như thực hành việc tạo ra các âm thanh “ồn ào” và 
“yên tĩnh” bằng việc sử dụng nhạc cụ. Các em cũng tạo 
ra dùi trống từ các vật liệu khác nhau và thử đánh chúng 
trên các bề mặt khác nhau để phân biệt các âm thanh 
mà chúng tạo ra. 
 
Sau khi xây dựng 
kiến thức về năm 
giác quan, các em 
đã phát triển khả 
năng nhận biết cao 
hơn về thế giới 
xung quanh mình. 

 
LỚP K2 ĐI DÃ NGOẠI TẠI MY GYM 

 
Trong tháng 10, các 
em lớp K2 được học 
về chủ đề “Bản thân” 
với trọng tâm là cách 
giữ gìn sức khỏe. Các 
em đã biết về những 
lợi ích của việc tập thể 
dục và rất nhiệt tình 
thực hiện các hoạt 
động khác nhau. 
 
 

Tại My Gym, các bài tập 
thể chất được chú trọng 
thực hiện một cách có 
kiểm soát, vì vậy, các hoạt 
động này giúp các em học 
về những nguyên tắc cơ 
bản trong việc tập luyện tại 
phòng gym, cùng những 
kỹ năng cần thiết cho cuộc 
sống để giữ một lối sống 
lành mạnh. 
 
Các huấn luyện viên đã 
hướng dẫn các em tham 

gia những hoạt động đa dạng, như trườn qua đường 
hầm, giữ thăng bằng trên xà, và vượt qua các chướng 
ngại vật. Vì toàn bộ sàn phòng tập được bao phủ bởi 
lớp đệm xốp nên các em rất tự tin trải nghiệm các hoạt 
động mà không hề lo sợ.  
 
Bên cạnh đó, các huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm 
cũng hỗ trợ và hướng dẫn các em những cách để phát 
triển các bài tập hơn nữa. 

 

 

 

 

 

  


